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چکیده
تردید حرفه ای نوعی نگرش است که الزمه آن وجود ذهنی پرسشگگر ،آاگان نسگبت گه
وضعیتهای احتمالی حاوی تحریف ناشی از اشتبان یگا تلبگو و دن نیایگت ،انزیگا ی نلادانگه
شواهد حسا رسی موجود است .میمترین انتلگادی کگه معمگوال حسا رسگان دن ااانشگگری
مالی ا آن مواجه میشوند ،عدم اعمال تردید حرفهای مناسو از سگوی آنیگا اسگت .دن ایگن
ملاله ا استناد ه مدل نبسون ( )9002دن تشریح ویژایهگای شصیگیتی ،نلگه سگه ویژاگی
اثراذان ر تردید حرفهای حسا رسان رنسی مگیشگود .ایگن ویژاگیهگا شگامط زگرز ت ،گر،
انزشهای اخالقی و انحرافهای نفتانی است .عالون ر ایگن ،نلگه زگرز ت ،گر تعملگی و
زرز ت ،ر اجرایی هزون ویژن ر اعمال تردید حرفهای موقعیتی حسا رسگان دن ااانشگگری
مالی ،رنسی میشود .این پژوهه ا مشانکت  902ن،ر از حسا رسان و گا اسگت،ادن از زگر
آزمون نایانهای و تحبیط آمانی معادالت ساختانی انجام شدناست .نتایج نشان میدهد کگه
ا زوالنیتر شدن مرحبه تعمق ،سطح تردید حرفهای حسا رسان افاایه مییا د؛ همچنین گا
االتر نفتن سطح انزشهای اخالقی دن ین حسا رسان و کاهه میاان انحرافهای نفتگانی
آنان ،سطح تردید حرفهای آنان افاایه مییا د.
واژههایکلیدی :تردید حرفهای ،زرز ت ،ر ،انزشهای اخالقی ،انحرافهای
نفتانی ،ااانشگری مالی
 دانشجوی دکتری حسا دانی ،دانشگان آزاد اسالمی ،تیران شمال

تانیخ دنیافت1226/05/20 :

 استادیان حسا دانی ،دانشگان آزاد اسالمی ،تیران شمال

تانیخ پذیرش1226/11/20 :
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مقدمه
دن سال  9009ی ی از انگترین شرکتهای تولیدکنندن انرژی دن دنیا ه نگام «انگرون»
فروپاشید .دن خیوص این شرکت دن اواخر سال  9001ااانشگی مبسگو دن گانن ی گی از
انگترین تلبوهای تانیخ -پنیگانکگانی دانایگیهگا و گدهیهگا ،عگدم افشگای معگامالت
ارونهای وا سته ،مش الت ناهبری شرکتی و یان اغراقآمیا داناییهگا و حلگوق مال انگه-
منتشر شد .انتشان این ااانش موجو شد شرکت انرون صونتهای مالی خود نا اصگال و
دن پی آن اعالم ونش ستگی کند (وایت.)9010 ،
نسوایی شرکت انرون نشان داد دن تیمیماتی که افراد ا اسگتناد گه صگونتهگای مگالی
اتصاذ میکنند ،اظیاننظر حسا رسان نسبت ه صونتهای مالی نلگه میمگی داند .گه دلیگط
نله «تردید حرفهای» دن ناستای ازمینان صشی ه مشگانکتکننگداان گازان سگرمایه و نیگا
تأثیر آن ر انائگه ازالعگات مگالی ،ایگن م،یگوم از اصگول اساسگی اسگتانداندهای حسا رسگی
هشمان مینود (استانداند حسا رسی .)920
تردید حرفهای عبانت است از نگرشی که الزمه آن وجود ذهنی پرسشگگر و نلادانگه دن
رخوند ا شرایطی است که احتمال وجود اشتبان ناشی از خطا یا تلبو دن آنیگا وجگود داند
و نیا ه معنای انزیا ی دقیق شواهد حسا رسی است (هیئت تدوین استانداندهای گینالمببگی
حسا رسگگی و ازمینگگان صشگگی .)9019 ،گگه نظگگر نبسگگون )9002( 1تردیگگد حرفگگهای قضگگاوت
حسا رس است که انزیا ی خطر نادنست ودن یک ادعا نا سته گه ازالعگات دن دسگترس،
منع س مینماید.
دن این انن این پرسه مطر شگدن اسگت کگه آیگا تردیگد حرفگهای صگرفا مجموعگه ای
متش ط از میانتها و نفتانها است یا این ه دانه و خبرای یگا ویژاگیهگای فگردی نیگا دن
ش طایری آن دخالت داند؟ رخی پژوهشگران تنیا نله میانت و رخگی دیگگر نیگا تنیگا
نله ویژایهای فردی نا دن تردید حرفهای میپذیرند؛ امگا ایگن گاون نیگا وجگود داند کگه
ترکیبی از ویژایهای فردی ،دانه و میانت دن ش طایگری تردیگد حرفگهای مگثثر اسگت
(ابوون و پراویت .)9014 ،9همچنین زبق مدل نبسون ( ،)9002ترکیو دانه ،ویژایهگای
فگگردی ،مشگگوقهگگا ،تجر گگه وآمگگوزش و ونودی و پیامگگد شگگواهد گگر میگگاان تردیگگد حرفگگهای
حسا رسان اثراذان است .دن اد یات دانشگاهی این اونه عنوان مگیشگود کگه تردیگد شگامط
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و پگرونش ویژاگیهگای فگردی گیه از

سایر عوامط اهمیت داند (ابوون و پراویت .)9014 ،ش ط  1عوامط تعیگینکننگدن دن تردیگد
حرفهای نا زبق مدل نبسون ( )9002نشان میدهد.
ش ط  :1عوامط تعیینکنندن تردید حرفهای دن اجرای حسا رسی زبق نبسون ()9002
پیامد شواهد

قضاوت شکاکانه

اقدام شکاکانه

ورودی شواهد

مشوقها

ویژگیهای فردی

دانش

تجربه حسابرسی و آموزش

پژوهه جانی دو هدف نا دنبال میکند :نصست ،تبیین نا طه سه ویژای فگردی شگامط
زرز ت ،ر ،انزشهای اخالقی و انحرافهای نفتانی ا تردید حرفگهای حسا رسگان؛ و دوم،
تشریح نله زرز ت ،ر شامط زرز ت ،ر تعملی و زرز ت ،ر اجرایی ه زون خاص ر اعمگال

تردید حرفهای موقعیتی حسا رسان کگه دن ناسگتای پگژوهههگای هگانت )9010( 2صگونت
میپذیرد.
ا توجه ه تأثیر ویژایهای فردی و نوانشناختی ر قضاوت حرفهای حسا رسان کگه دن
پژوهههای مصتبف نشان دادن شدناست ،لاوم انجام مطالعه عبمی دن این زمینگه ،گا هگدف
رنسی الگوی جنبگه هگای مصتبگف م تگو تردیگدارایی گرای افگاایه تردیگد حرفگهای دن
حسا رسان مستلط جیت یبود قضاوت حرفهای آنان دن محیط ایران یه از پگیه احسگاس
میشود .دن صونت ضگعف شصیگیتی حسا رسگان و عگدم نعایگت ا عگاد نوانگی دن م تگو
تردیدارایی توسط ایشان ،حرفه حسا رسی لطمات جبرانناپذیری می ینگد کگه نمونگه آن نا
میتوان دن نسواییهای مالی شرکتهایی مانند انرون مشاهدن نمود (وایت.)9010 ،

پژوهههای کان ردی دن ااانشگری مالی ،شمانن 11

50

رای نقا ت موفق دن محیط حسا رسی ،حسا رسگان ایگد از زریگق یبگود تیگمیمایگری و
قضاوت حرفهای خود ،کوشه مداومی دن جیت ازمینان صشی گه مشگانکتکننگداان گازان
سرمایه ،رآوندن ساختن انتظانات صاحوکان و ه حداکثر نساندن سطح نضگایت وی داشگته
اشند .این امر دن سطح حرفه حسا رسی دن شرایط حاضر کشون ه نظر ضرونی مینسد.
مبانی نظری
ترديد حرفهای

نبسون ( )9002ضمن رنسی اد یات مر و ه تردید حرفهای ،دنیافته است پژوهشگران
تردید حرفهای نا دستکم ه دو نوش ت،سیر میکنند .رخگی گر ایگن اوننگد کگه عمب گرد
استانداندها دن موضوع تردید «خنثی» است .عگدنای از پژوهشگگران نیگا تردیگد حرفگهای نا
4

یک «شک فرضی» توصیف میکنند .ه نظر مینسد کمیسیون ونس اوناق یادانآمری گا
دیداان «شک فرضی» نا دن این خیوص اتصاذ نمودن اشند .مدل نبسون ( )9002مر و ه
عوامط تعیینکنندن تردید حرفهای دن عمب رد حسا رسی نشان میدهگد کگه شگواهد ونودی
ر قضاوتهای همران ا تردید تأثیر میاذاند .ر این اساس ،قضاوتهای همران ا تردید گر
عمب رد همران ا تردید اثراذان است و این مواند خود متأثر از انگیانها ،ویژایها ،دانگه،

تجر ه و نحون آموزش حسا رسان است .هانت ( )9010معتلد است دو نوع تردیگد حرفگهای
ه نام «تردید شصییتی یا ذاتی »5و «تردید حالگت »6وجگود داند .تردیگد ذاتگی ،ماهیگت ذاتگا
ش اکانه یک فرد نا ترسیم میکند و دن زول زمان ثا ت است ،دن حالی کگه تردیگد حالگت
تردیدی موقعیتی است و میتواند سته ه دن
طرز تفکر

فرد از موقعیت افاایه یا کاهه یا د.

7

8

ه زعم االویتان ( )1220و االویتان و یگر ( )1222پگیه از انجگام هگر عمبگی ،دو نگوع
زرز ف ر دن دو مرحبه نسبت ه آن عمط ش ط میایرد .آنیا این زگرز ف رهگا نا «تعملگی و
اجرایی» و مراحط موند نظگر نا «تعمگق» (تأمگط ،گیزرفگی و تعمگق دن پگردازش شگواهد) و
«اجرا» (تمرکا ر یگک ناه گان تأییدکننگدن شگواهد) خواندنگد .دن مرحبگه تعمگق ،افگراد دن
خیوص این ه آیا اید یک عمط نا انجام دهند و دن مرحبه اجرا دن خیوص این ه چگونه
اید رای انجام یک عمط رنامهنیای کنند تیمیمایری مگینماینگد (فریتگاس و هم گانان،
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 .)9004مطالعات انجامشدن دن حوزن نوانشناسی نشان میدهگد کگه میگاان تردیگد حرفگهای
هنگامی که فرد واند مرحبه اجرا میشود ه شدت کاهه مییا د ،امگا گا زگوالنیتگر شگدن
مرحبه تعمگق ،سگطح تردیگد حرفگهای نیگا افگاایه مگییا گد (اگالویتان1220 ،؛ اگالویتان و
هم انان1220 ،؛ االویتان و یر1222 ،؛ فریتاس و هم انان .)9004 ،این گه آیگا دسگت انی
زرز ت ،ر میتواند ر تردید حرفهای اثراذان اشد ،موضوعی است که اید رنسی شود.
9

ارزشهای اخالقی

دن سالهای اخیر نعایت ن ردن انزشهای اخالقی منجر ه وقوع چندین نسوایی مگالی
شگگدن اسگگت .شگگرکت انگگرون گگه دلیگگط تبعیگگت از نویگگههگگای غیراخالق گی و غیرحرفگگهای گگه
ونش سگگتگی نسگگید .کگگنبن ( )9005معتلگگد اسگگت ارچگگه مم گگن اسگگت تگگأثیر نفتانهگگای
غیرحرفگگهای و لغگگاشهگگای اخالق گی کگگم اشگگد ،ولگگی ایگگن مسگگئبه فروپاشگگی گگانگتگگرین
شرکتهای جیان نا ه دنبال داند و اعث از دست نفتن صدها میبیگاند دالن انزش دانایگی
سگگیامدانان مگگیشگگود .نگگا راین نعایگگت اصگگول نفتگگان حرفگگهای و مگگوازین اخالقگی از سگگوی
حسا رسگگان ،افگگراد تحیگگیطکگگردن ،هیئگگتهگگای نظگگانتی ،هیئگگتهگگای ملگگرناتاگگذانی و
صاحوکانان ضرونی ه نظر مینسد .گا توجگه گه این گه تردیگد حرفگهای از ویژاگیهگای
شصییتی فرد (مانند انزشهای اخالقی) تأثیر میپذیرد (نبسگون ،)9002 ،ایگن موضگوع کگه
آیا پای ند نبودن ه انزشهای اخالقی موجو تضعیف تردید حرفهای حسا رسگان مگیشگود
اید رنسی شود.
انحرافهای رفتاری

10

عدم وجود نفتان انحرافی هنگام اجرای کگان حسا رسگی اهمیگت فگراوان داند ،زیگرا حرفگه
حسا رسی دن رایرنگدن اعتمگاد ،اسگتلالل و صگداقت اسگت .نگا راین حسا رسگان مبگام هسگتند
استانداندهای اخالقی حاکم ر حرفه و کگان خگود نا نعایگت نماینگد (والگدمن .)9010 ،نفتگان
انحرافی ،نفتانی اختیانی است ،ه این معنا که افگراد انگیگان کگافی گرای پیگروی از قگوانین نا
ندانند یا این ه گه تصطگی از انتظگانات هنجگانی یگک افگت اجتمگاعی انگیگان پیگدا مگیکننگد
(کگگاپالن .)1275 ،نا ینسگگون و نگگت ( )1227 ،1225اسگگتدالل مگگیکننگگد ت،گگاوت گگانز انگگواع
انحراف های نفتانی دن این اسگت کگه ایگن نفتانهگا یگا مثسسگه حسا رسگی نا نشگانه مگینونگد
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(انحراف سازمانی) و یا هدف آنیا اعضای ارون حسا رسی است (انحراف میانفردی) .کانون
انحراف ه دالیبی حا ئا اهمیت است .ی ی از دالیگط ایگن اسگت کگه هگدف انحگراف موجگو
ایجاد ت،اوت کی،ی میمی میان اعمال انحرافی میشود :افرادی که دن ملا ط انحگراف سگازمانی
آسیوپذیرند احتماال ا افرادی که دن ملا ط انحراف میانفردی آسگیوپذیرنگد ت،گاوت داننگد
(نا ینسون و نت .)9000 ،این ه آیا انحرافهگای نفتگانی مگیتواننگد موجگو تضگعیف تردیگد
حرفهای حسا رسان شوند ،موضوعی است که اید رنسی شود.
پیشینه

نا طه گین اعتمگاد و تردیگد حرفگهای دن میگان حسا رسگان و مشگتریان توسگط آشگوائر و
هم گانان ( )9017مگوند رنسگی قگگران ارفگت .یافتگههگای ایگگن تحلیگق نشگانگر آن ودکگگه
اقدامات قانونی کنونی منجر ه جدایی حسا رس از صاحوکان میشود و دن افگاایه دن
صاحوکان از شک و تردید حرفهای مثثر نیست .دن عوض ،ه نظر ایگن نویسگنداان ،انائگه
آزادی عمط توسط ملرناتاذانان ه حسا رسان و صاحوکانانشان ،منجر ه ایجاد اعتمگاد
مبتنی ر شناخت مناسو میشود.
تأثیر انتلال دیداان شریک مثسسه دن خیوص احتمال تلبو و جیتدهی او گر تردیگد
حرفه ای حسا رسان دن مطالعه هاندینگ و تروتمن (  )9017رنسگی شگدن اسگت .گرخالف
یافتههای رخی مطالعات پیشین ،مبنی ر ی تأثیر ودن یان نظر شریک مثسسه حسا رسی گر
اعمال تردید حرفهای حسا رسان ،مشصص شد دن مواندی که نظر شگریک گر احتمگال کگم
تلبو مشتری داللت داشت ،یان نظر مدیران شگرکت توسگط شگریک دال گر احتمگال کگم
تلبو ،توانست شک و تردید حرفهای نا دن ارون حسا رسی ایجاد کند؛ اما اسگت،ادن م گرن
از این نوی رد ه حسا رسان توصیه نشدن است .همچنین آنیا نشان دادنانگد کگه جیگتدهگی
داخبی و یرونی میتواند اعث افاایه تردید حرفهای شود.
پیامدهای تردید حرفهای توسط رازل و هم گانان ( )9016رنسگی شگد .آنیگا دنیافتنگد
اارچه این حرفه خواستان شگک و تردیگد یشگتر اسگت ،امگا فرهنگگ موجگود مم گن اسگت
حسا رسان نا ه خازر تردید حرفهای مجازات کند ،ه خیوص زمانی که معبوم شگود هگی
خبری نبودن است.
کوهن و هم انان ( )9015تأثیر چانچوبسازی ر جستجوی ازالعات و نیا ر انزیگا ی
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ازالعگگات دن قضگگاوتهگگای انزش منیگگ،انه نا رنسگگی کردنگگد .آنیگگا تگگأثیر چگگانچوبهگگای
ناهنمای مصتبف حسا رسان دن رآوندهای انزش منی،انه و فرآیندی که این آثان زگی آن
ه وقوع می پیوندد نا رنسی نمودند .نتایج کان آنیا نشان داد کگه فگراهم نمگودن چگانچو ی
متوازن رای حسا رس از زریق تأثیر ر شیون انزیا ی ازالعگات ،گر گرآوند انزش منیگ،انه
توسگگط وی تگگأثیر مگگیاگگذاند گگه نحگگوی کگگه حسگگا رس شگگواهد متضگگاد نا یشگگتر از شگگواهد
تأییدکنندن موند است،ادن قران می دهد .این امر موجو ایجاد تیونی مبنگی گر وجگود خطگر
گگاالی تحریگگف ااهمیگگت مگگیشگگود کگگه دن نیایگگت گگه گگرآوند انزش منیگگ،انه گگه شگگیون
محافظهکانانه میانجامد.
اری،یت 11و هم گانان ( )9015دن ملالگهای گا عنگوان رآوندهگای پیچیگدن حسا رسگی،
دن فرآیند و مش الت پیهنو ،تردید حرفهای دن حسا رسی نا رنسی کردند و گه ایگن
نتیجه نسیدند که حسا رسان ه جای این که سعی کنند ه زون مستلط مبگال گرآوندشگدن نا
تعیین نمایند و سنس رآوندهایشان نا ا انقام انائهشدن توسط مدیریت تطبیگق دهنگد ،یشگتر
تمایط دانند ر فرآیند حسا رسی مدیریت واحد صگاحو کگان تمرکگا نماینگد .هنگگامی کگه
شواهد یرونی ا م،روضات مدیریت دن تناقض اسگت ،آن دسگته از حسا رسگان کگه گیه از
حد ر اظیانات مدیریت ات ا میکنند ،نمیتوانند متوجه ایگن موضگوع شگوند و گه ناچگان از
نظر متصییان رون سازمانی یرن میایرند و ر نظرات انائهشدن توسط این متصییان نیا
یه از حد ات ا میکنند.
وف و هم انان ( )9011اقدام ه انایری تئونی سطح اسگتنبا (چگگونگی دن
افراد از ام ان پذیری و مطبو یت یک موقعیت دن حگال وقگوع دن آینگدن نادیگک یگا آینگدن
دون) دن محیطهگای حسا رسگی نمودنگد.آنیا دنیافتنگد کگه ت ،گر دن خیگوص یگک نفتگان
حسا رسی ا یرن ایری از استنبا سطح گاال گه حسا رسگان اجگازن خواهگد داد تگا گه جگای
ارفتانشدن دن جاییگات خگاص آن نفتگان ،محتگوای اقتیگادی آن نا دن نظگر گیرنگد .آنیگا
شواهدی انائه نمودند مبنی ر این گه دنصگونت وجگود ا یگام دن اسگتانداندهای حسا رسگی،
چانچوبهای قضاوت که ر مبنای تئونی سطح استنبا تدوین شدناست ،مگیتوانگد نلگه
مگگثثری دن کگگاهه میگگاان اگگرایه حسا رسگگان گگه پگگذیرش انتصگگابهگگای من،عگگتزببانگگه
صاحوکانان ای،ا نماید.

54

پژوهههای کان ردی دن ااانشگری مالی ،شمانن 11

تگگروو و لیبگگرمن (9010؛  )9002یگگان نمودنگگد کگگه پگگردازش ازالعگگات گگا اسگگت،ادن از
استنبا های (ت،اسیر) سطح اال ،موجو افاایه فاصبه نوانی مگیشگود .همچنگین گه اعتلگاد
آنیا استنبا هگای سگطح پگایین گر جاییگات ازالعگات متمرکگا هسگتند و ایگن امگر ،رنسگی
جایگاینهای ازالعات نا رای افراد دشوان میسازد.
دن ایران ،حسینی و هم انان ( )1224پژوهشی نا ا عنوان تبیین مثل،ه های تأثیراذان گر
تردید حرفه ای حسا رسان ا ت یه ر ا عاد فردی انجام دادند .آنیا از مگدل انائگه شگدن توسگط
«هانت» رای تبیین مثل،ههای تأثیراذان ر تردید حرفهای حسا رسان مستلط است،ادن کردنگد
و انتبگگا میگگان ویژاگگیهگگای فگگردی حسا رسگگان مسگگتلط و تردیگگد حرفگگهای آنگگان نا دن گگین
حسا رسان مستلط جامعه حسا دانان نسمی ایران و شاغط دن حرفه حسا رسی موند رنسگی
قران دادند .آنیا انتظان داشتند که تردیگد حرفگه ای حسا رسگان مسگتلط متگأثر از شگه عامگط
خودمصتانی ،اعتماد ه ن،س ،ایجاد وق،ه دن قضگاوت ،ذهگن پرسشگگر ،جسگتجوی دانگه و
دن

سایر افراد اشد .نتایج این پژوهه نشان داد که جستجوی دانه ،اعتمگاد گه ن،گس و

دن سایر افراد ر تردید حرفهای حسا رسگان تأثیراگذان اسگت و سگایر عوامگط تگأثیری گر
تردید حرفهای ندانند.
انتبا ین ویژایهای تردید حرفهای ا قضاوت حرفهای حسا رسان توسط حاجیهگا و
هم انان ( )1229رنسی شد .پژوهه آنیا دن حوزن پژوهههای نفتانی دن حسا رسی و ا
هدف رنسی ویژایهای تردید حرفهای حسا رسان و نا طه این ویژایها ا قضگاوت آنگان
انجام شدن ود .جامعه آمانی این پژوهه شامط حسا رسان سازمان حسا رسگی و مثسسگات
حسا رسی عضو جامعه حسا دانان نسگمی گود .نتگایج نشگان داد کگه چیگان ویژاگی تردیگد
(اعتمگگاد فگگردی ،ایجگگاد وق،گگه دن قضگگاوت ،اعتلگگاد گگه توانگگایی کنتگگرل نویگگدادها و تردیگگد
حرفهای) ر قضاوت و تیمیمایری حسا رسگان مگثثر اسگت .امگا یشگترین تگأثیر مر گو گه
اعتلاد گه توانگایی کنتگرل نویگدادها گود کگه گا افگاایه توجگه گه آن ،کی،یگت قضگاوت و
تیمیمایری افاایه مییافت.
نویایی و هم انان ( )1222انتبا ین تردید حرفگهای و قضگاوت حرفگهای حسا رسگان
مستلط نا دن ین حسا رسان عضو جامعگه حسگا دانان نسگمی ایگران رنسگی نمودنگد .نتگایج
حاصط از پیمایه نظرات  150حسا دان نسمی که از زریگق پرسشگنامه تعگدیطشگدن هگانت
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جمعآونی شدن ود نشان میدهد که گین تردیگد حرفگهای و قضگاوت حرفگهای حسا رسگان
مستلط نا طه مثبت معنیدانی وجود داند.
یعلوب نژاد و هم انان ( )1221نیا دن پژوهشگی گه رنسگی انتبگا گین شگاخص هگای
م تو تردیدارایی و کی،یت حسا رسی پرداختند .هدف اصبی این پژوهه ،پاسگخ گه ایگن
پرسه ود که آیا ین تردید حرفه ای دن حسا رسان مسگتلط و کی،یگت حسا رسگی نا طگهای
وجود داند؟ قبمرو این پژوهه ،شامط مثسسات حسا رسی عضو جامعه حسا دانان نسگمی
ایران و معتمد ونس اوناق یادان زی سالهای  1286تا  1282ودن است .نتایج این تحلیگق
نشان داد که میان شاخص های تردیگدارایی و کی،یگت حسا رسگی دن مثسسگات حسا رسگی
معتمد ونس ایران نا طه مثبت و معنادانی وجود داند.
حساسیگانه و ملیودی ( )1220دن پژوهشی انزشهگای اخالقگی و قضگاوت حرفگهای
حسا رس نا رنسی نمودند .آنیا عنوان کردنگد کگه کسگو و کگان امگروز نیازمنگد تعگامالت
اجتماعی و نعایت مالحظات اخالقی است .الاام تحییط سگود و فعالیگتهگای غیراخالقگی،
نادیدنارفتن کردانهای پذیرفتهشدن دن جامعه نا توجیه نمینماید .فرآیند تیمیمایگری گه
صونت ساختانی و از زریق رنسگی انطبگاقی گا مجموعگه ضگوا ط اخالقگی تگدوینشگدن از
جانو نیادهای حرفهای یا انزشهای اخالقگی حگاکم گر جامعگه قا گط تبیگین اسگت .دن ایگن
پژوهه تأثیر آیین نفتان حرفهای ر چگونگی قضاوتهای حسا رسی دن دو اگام انگیاشگی
و عمطارایانه مطالعه شد .نتایج تحبیطهای آمانی نشان داد که تأثیر آیین نفتان حرفهای گر
انگیاش و عمب رد حسا رسان معنادان است.
فرضیهها

فرضیههای این پژوهه دین شر مطر میاردد:
فرضیه اصبی  :1نوع زرز ت ،ر حسا رسان اثری معنادان ر میگاان تردیگد حرفگهای آنگان
داند .همچنین رای انجام رنسیهای یشتر ،سه فرضیه فرعی ه شر ذیط مطر میشود:
فرضیه فرعی  :1-1ین تردید حرفهای حسا رسگان دانای زگرز ت ،گر تعملگی (مبتنگی گر
دستونالعمبی که حسا رسان نا ه سمت ت ،ر و تعمق دن شگواهد مگی کشگاند) و حسا رسگان
دانای زرز ت ،ر عمبگرا (مبتنی ر دستونالعمبی که حسا رسان نا ه سمت انزیا ی عمبگی و
اظیاننظر میکشاند) اختالف معنادانی وجود داند.
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فرضیه فرعی  :1-9ین تردید حرفهای حسا رسان دانای زرز ت ،ر تعملی و حسا رسگانی
که دستوالعمبی ه آنیا انائه نشدن است ،اختالف معنادانی وجود داند.
فرضیه فرعی  :1-2ین تردید حرفهای حسا رسان دانای زرز ت ،ر عمبگرا و حسا رسگان
دون دستونالعمط اختالف معنادانی وجود داند.
فرضیه اصبی  :9انزشهای اخالقی حسا رسان اثگری معنگادان گر میگاان تردیگد حرفگهای
آنان داند.
فرضیه اصبی  :2انحرافهای نفتانی حسا رسان اثری معنادان گر میگاان تردیگد حرفگهای
آنان داند .همچنین رای انجام رنسیهای یشتر ،دو فرضگیه فرعگی گه شگر ذیگط اسگتنبا
میشود:
فرضیه فرعی  :2-1اثر انحرافهای نفتانی ناشی از انحرافهای میگان فگردی گر تردیگد
حرفهای حسا رسان معنادان است.
فرضیه فرعی  :2-9اثر انحرافهای نفتگانی ناشگی از انحگرافهگای سگازمانی گر تردیگد
حرفهای حسا رسان معنادان است.
مدل م،یومی این پژوهه دن ش ط  9انائه شدن است.
ش ط  .9مدل م،یومی

انحرافهای

ارزشهای

طرز تفکر

رفتاری

اخالقی

حسابرس

ناشی از انحرافات

ارزشهای اخالقی

میان فردی فردی

حسابرس

ناشی از انحرافات

تردید حرفه ای

سازمانی

تفکر تعمقی

تفکر عملگرا
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طرح آزمون
دن این پژوهه نله سه ویژای فردی میم و تأثیراذان شگامط زگرز ت ،گر ،انزشهگای
اخالقی و انحرافهای نفتانی ر اعمال تردید حرفگهای حسا رسگان از زریگق زگر آزمگون
نایانهای رنسی میشود .شرکتکننداان ،آزمون نا گا رنسگی ازالعگات زمینگهای و مگالی
صاحوکان ،یعنی شرکت فرضی «پیمان انی آل،گا» ،آغگاز مگیکننگد .ایگن ازالعگات شگامط
توصی،ی از شرکت و فعالیتهای آن است .صونتهای مالی صاحوکگان دن جگدولی انائگه
می شود که میاان مصانج رآوندی ت میط پیمان دن آن ذکر شدن اسگت .شگرکتکننگداان
همچنین ازالعاتی دن خیوص نویههای حسا رسگی مر گو گه مصگانج گرآوندی ت میگط
پیمان توسط صاحوکان دنیافت میکنند.
شرکتکننداان پس از رنسی ازالعات صاحوکان و کگان حسا رسگی ،جسگتجو گرای
شگگواهد مر گگو نا آغگگاز مگگیکننگگد .دن رنامگگه نایانگگهای ،نصسگگت  10قبگگم شگگواهد گگه
شرکتکننداان انائه میشود که چیان قبم آن من،ی است و محیطی شک رانگیگا نا ایجگاد
میکنند که دن مجموع نشان میدهند صاحوکان رآوندی یه از حگد انجگام دادن اسگت،
چیان قبم خنثی که تا حد زیادی ه کان حسا رسگی مر گو نمگیشگوند و دو قبگم آن مثبگت
است که دن مجموع نشان میدهند که صاحوکان رآوندی منی،انه انجام دادن است .ا هگر
مرتبگگه جسگگتجوی متگگوالی گگرای شگگواهد 10 ،دنصگگد یشگگتر زمگگان صگگرف مگگیشگگود .هگگر
شرکتکنندن میتواند جستجو نا تا چیان مرتبه ادامه دهد ،هگر صگ،حه از رنامگه شگامط پگنج
قبم شواهد است و نسبت 9 ،9و  ( 1ه ترتیو من،ی ،خنثی و مثبت) دن آن نعایگت مگیشگود.
سه مدیر انشد حسا رسی که فیرست شواهد فوق ه آنیا انائه شگد ،ات،گاق نظگر داشگتند کگه
تلسیم ندی این شواهد ه سه دسته مثبت ،من،ی و خنثی ه دنستی انجگام شگدن اسگت .رنامگه
ما ون ه منظون تأیید این حلیلت که جستجوی مداوم شگواهد گیانزش نیسگت ،یگک گازن
زمانی رای آزمودنیها تعیین میکند .تعیین این ازن زمگانی گا پگژوهه مونتیگگ ( )9010و
نیا ا اجرای کان حسا رسگی همصگوانی داند .سیسگتم همچنگین گه صگونت خودکگان تعگداد
جستجوهای انجامشدن ،مدت زمان رنسی شواهد و زمان کبی صرفشدن تا پایان اظیاننظر
توسگگط هگگر شگگرکتکننگگدن نا ثبگگت و انگگدازنایگگری مگگیکنگگد .گگرای اللگگای زگگرز ت ،گگر،
شرکتکنن داان دن اگرون ت ،گر تعملگی ایگن عبگانت نا مشگاهدن مگیکننگد« :دن خیگوص
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شواهدی که ه شما انائه میشود ،کبی ف ر کنید (شگواهد انائگهشگدن نا اتوجگه گه ملاصگد
مدیریت از رآوند و ه صونت ی جا دن نظر گیرید) :دالیط این گه چگرا گرآوند مگدیریت
میتواند منی،انه اشگد و یگا چگرا ایگن گرآوند مگیتوانگد دانای تحریگف ااهمیگت اشگد نا
فیرسگگت نماییگگد ».و شگگرکتکنن گداان دن اگگرون ت ،گگر اجرایگگی ،عبگگانت زی گر نا مشگگاهدن
میکنند«:دن خیوص شواهدی که ه شما انائه میشود ،جائی ف ر کنید (شواهد انائهشگدن
نا ه صونت تک تک دن نظر گیرید)؛ دالیگط این گه چگونگه گرآوند مگدیریت مگی توانگد
منی،انه اشد و یا چگونه این رآوند مگی توانگد دانای تحریگف ااهمیگت اشگد نا فیرسگت
نمایید .شرکت کننداان دن اگرون گدون مستندسگازی ،هگی دسگتونالعمبی مبنگی گر اللگای
ت ،ری خاص یا مستندسازی شواهد دنیافت نمیکنند.
ا توجه ه ماهیت متغیرهای مسگتلط و وا سگته ،گرای رنسگی انتبگا و آثگان انائگهشگدن دن
فرضیههگای پگژوهه از نوشهگا و آزمگونهگای آمگانی -tدو نمونگه مسگتلط ،آزمگون تحبیگط
وانیگگانس ،ضگگریو همبسگگتگی پیرسگگون و کروسگگ ال والگگیس و همچنگگین از نوش آمگگانی

مدل ندی معادالت ساختانی )SEM( 19دن نگرمافاانهگای  SPSSو ( AMOSویگرایه )94
است،ادن میشود .تجایه و تحبیط ساختانهای کووانیانس 12یا مدلسازی عبی یا مدل معگادالت
ساختانی ی ی از اصبیترین نوشیای تجایه و تحبیط ساختانهای دادنهگای پیچیگدن اسگت .از
آنجا که دن پژوهه حاضر چند متغیر مسگتلط وجگود داند کگه مگی ایسگتی اثگر آنیگا گر نوی
متغیرهای وا سته موند رنسی قران ایرد است،ادن از مدل معادالت ساختانی ضرونت مییا د.
جامعه و نمونه
جامعه آمگانی ایگن پگژوهه شگامط حسا رسگان شگاغط دن مثسسگات حسا رسگی دولتگی و
خیوصی است که حسا دان نسمی یا حائا شرایط شرکت دن آزمون حسا دان نسمی هسگتند.
ه منظون رنسی نا طه ین زرز ت ،ر ،انزشهای اخالقی و انحرافهای نفتانی حسا رسان گر
تردید حرفهای آنیا ،نمونهای متش ط از  902حسا رس دن دسترس ،گهزگون تیگادفی انتصگاب
شدناست .ا توجه ه دسترسی پژوهشگران ه زیگف وسگیعی از حسا رسگان شگاغط دن سرتاسگر
کشون و مثسسات مصتبگف کگه گه واسگطه تگدنیس آنیگا دن نلگا مصتبگف کشگون و محافگط
حرفهای اونااون حاصگط شگدن اسگت و ام گان مشگانکت ایگن افگراد دن پگژوهه و همچنگین
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دنیافت نظرات مدیران مالی شاغط دن حگوزن پیمان گانی و حسا رسگان خگاص ایگن صگنعت و
مشانکت آنیا دن این پژوهه ،نمونه انتصا ی ،نمونهای متش ط از زیف متنگوعی از حسا رسگان
شاغط دن سگطح کشگون و مثسسگات مصتبگف نا دن رارفتگه اسگت .حجگم نمونگه متناسگو گا
نوی رد تحبیط موند است،ادن دن این پژوهه است که نوی رد مدلیگا ی گر اسگاس معگادالت
ساختانی است .تعیین حجم نمونه دن این نوی رد ا نوی ردهای معمول ت،اوت داند و حجگم
نمونه گا اسگت،ادن از فرمگولهگای محاسگباتی تعیگین نمگیشگود .ایگن نوی گرد آمگانی مبتگی گر
نارسیون چندمتغیرن اسگت؛ از ایگن نو ،گا توجگه گه پیشگنیاد انائگهشگدن توسگط استیونسگن دن
پژوهه هومن و عسگری ( ،)1284دننظر ارفتن تعداد  15الگی  90نمونگه گه ازای هگر متغیگر
اندازنایریشدن دن مدل معادالت ساختانی منطلی ه نظر مینسد .نتبگر و چگو )1287( 14نیگا
این امر نا موند تأیید قران دادناند .نظر ه این ه دن این پژوهه  8متغیر اندازنایریشدن وجگود
داند (تعداد متغیرهای اصبی و ا عگاد آنیگا) و گا توجگه گه داوزببانگه گودن شگرکت دن آزمگون
زراحیشدن و احتمال عدم پاسصگویی رخی شرکتکننگداان (نیگاش تلریبگی  ،)%10حجگم
نمونه دننظر ارفتهشدن شامط  902پاسصنامه قا ط استناد است .آزمودنیها دن ایگن پگژوهه دن
سه ارون مصتبف دسته ندی شدند .ارون نصست ( 76ن،ر) آزمونی ا هدف اللگای زگرز ت ،گر
تعملگگی ،اگگرون دوم ( 62ن،گگر) کگگه اگگرون کنتگگرل گگود آزمگگونی فاقگگد دسگگتونالعمط مشگگصص
مستندسازی وارون سوم ( 64ن،ر) آزمونی ا هدف اللای زرز ت ،ر عمبگرا دنیافگت نمودنگد.
پژوهشگران سعی نمودند تا ا نصد دائمی آزمون و آزمونشونداان ،ترتیبی اتصگاذ نماینگد تگا
تعداد مناسبی از آزمونشونداان ه زون هم زمان دن هر سه ارون آزمایشی قران ایرند .سنس
ه کمک نوشهای آمانی نله هر یک از متغیرهای میم آزمون اردید.
متغیرها
متغیر وابسته

تردید حرفهای ( :)PSتردید حرفگهای گا اسگت،ادن از دو معیگان قضگاوت شگ اکانه و عمب گرد
ش اکانه حسا رسان سنجیدن میشود (مونتیگ .)9010 ،قضاوت ش اکانه حسا رسگان گا اسگت،ادن
از دو معیان انزیا ی خطر وجود تحریف ااهمیگت دن گرآوند صگاحوکگان ( )LMMو انزیگا ی
احتمال اصال رآوند صاحوکان ( )LRAو عمب رد ش اکانه آنان نیا گا اسگت،ادن از سگه معیگان
تعداد دفعات جستجوی شواهد یشتر توسط حسا رس ( ،)NOSزمان صرف شگدن گرای رنسگی
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و جستجوی شواهد توسط حسا رس ( )TOSو زمان کبی صرفشدن رای انجگام آزمگون ()TT
موند آزمون قران میایرد (مونتاگ9010 ،؛ هانت و هم انان.)9012 ،
متغیرهای مستقل

زگگرز ت ،گگر ( :)MSگگه منظگگون سگگنجه زگگرز ت ،گگر و نگگگرش حسا رسگگان نسگگبت گگه
موضوعات ،دو زرز ت ،ر مصتبف ه شر «زرز ت ،ر تعملی» که شگامط گی زرفگی و انائگه
ت،اسیر سطح اال (کبی نگر) از شواهد است و «زرز ت ،ر عمبگرا» که دن رایرنگدن کگاهه
سطح یزرفی و تیمیمایری دن انن نحون رنامهنیای رای انجام یک عمگط (جائگینگگر)
اسگت (اگالویتان1220 ،؛ اگالویتان و هم گانان1220 ،؛ اگالویتان و یگر1222 ،؛ فریتگگاس و
هم انان .)9004 ،از زریق زر آزمون ( صه الف آزمون) ه مصازبان اللا میشود .میاان
زرز ف ر تعملی و عمبگرا از زریق انائه عبانات و جمبه ندیهای مصتص ه هر یک از این
زرز ف رها ه پرسهشونداان پژوهه اندازنایری میشود.
انزشهای اخالقی ( :)MVه منظون انزیا ی انزشهای اخالقی حسا رسان که ا اسگتناد
ه ویژایهای شصیی آنگان تعگدیط شگدناسگت ،از آزمگون «سگنجه حساسگیت گه مسگائط
اخالقی» انیس تری ی )9011( 15است،ادن شدناست ( صگه ب آزمگون) .آزمگون مگوند نظگر
شامط  44اگاانن اسگت و گه ایگن دلیگط کگه از تجمیگع و حگذف نلگا ضگعف آزمگونهگای
انجامشدن دن پژوهههای اونااون ه دست آمدن اسگت ،ا گاانی اسگتانداند و معتبگر گرای
اندازنایری انزشهای اخالقی است.
16

انحرافهای نفتانی ( :)DBنفتان انحرافگی دن دو سگطح «انحگرافهگای میگان فگردی»

( )IDBو «انحرافهای سازمانی» )ODB( 17اندازنایری میشود .زبله نگدی مگوند نظگر گا
توجه ه نتایج مطالعات پیشین انجام شدناست .ه موجو این مطالعات ،انحرافهای نفتانی
دن دو سطح مصتبف زبله ندی میشوند که ا هدف آسیو زدن ه اعضای ارون حسا رسی
و آسیو زدن ه مثسسه صونت میپذیرند ( ایا و هم انان1227 ،؛ جیاکالون و هم گانان،
 .)1227دین منظگون ،یگک آزمگون  12سگئوالی ( گا توجگه گه انحگرافهگای میگان فگردی و
انحگرافهگای سگازمانی مگد نظگر پژوهشگگر) زراحگی مگیشگود کگه دن آن یگک سگری از
انحگگرافهگگای نفتگگانی دن دو سگگطح «سگگازمانی» و «میگگانفگگردی» گگه شگگرکتکننگگداان انائگگه
میاردد و میاان مشانکت آنان دن این نفتانها محاسبه میشود.
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متغیرهای کمکی

تردیگگد حرفگگهای ذاتگگی (شصیگگیتی) :میگگاان تردیگگد حرفگگهای ذاتگگی شگگرکتکننگداان گگا
یرنایری از پرسشگنامه تردیگد حرفگهای هگانت ( )9010کگه شگامط  20پرسگه دن ملیگاس
لی رت است سنجیدن میشود .هانت این پرسشنامه نا گا هگدف انگدازنایگری ویژاگیهگای
شصییتی شرکتکننداان و میاان تردید حرفهای آنان زراحگی نمگودن اسگت .گا توجگه گه
است،ادن از ملیاس لی رت دن این پرسشنامه ( :1سیان مصالف تگا  :6سگیان موافگق) ،محگدودن
امتیازهای مم ن مگیتوانگد از  20تگا  180متغیگر اشگد و افگاایه امتیگاز نشگاندهنگدن تردیگد
حرفهای شصییتی یشتر است .شرکتکننداانی که میاان تردیگد حرفگهای شصیگیتی آنگان
االست ،صرف نظر از شرایط ،دانای تردید حرفهای ذاتی یشتری نیا هستند.
سطح استنبا شرکتکننداان :سطح استنبا شرکتکننداان از نویگدادهای پگیه نو
(کبینگر یا جائینگر ودن شرکت کنندن) ،ا است،ادن از هشت پرسه رارفتگه از پگژوهه
فوجیتگگا 18و هم گگانان ( )9006سگگنجیدن مگگیشگگود .دن صگگونت انتصگگاب توصگگیف خگگاص و
جائینگر ،ه شرکتکننداان نمرن  -1و دن صونت انتصاب توصیف کبی نگر و انتااعی ه
آنیا نمرن  +1تعبق میایرد .محدودن نمرات ین  -8تا  +8متغیر است .مجموعگه پاسگخهگای
ا نمرن مثبت نشاندهندن قرانداشتن شرکتکننداان دن محگدودن ت ،گر تعملگی و مجموعگه
پاسخهای ا نمرن من،ی نشاندهندن قرانداشتن آنان دن محدودن ت ،ر اجرایی است.
مناسگگو گگودن آزمگگون :گگا اسگگتناد گگه مطالعگگه انجگگامشگگدن توسگگط مونتیگگگ ( )9010از
شرکتکننداان خواسته شد ه یگازدن پرسگه دن خیگوص اف انشگان و نیگا خگود آزمگون
پاسخ دهند .این پرسگه هگا دن مجمگوع مگواندی ماننگد میگاان اعتمگاد شگرکتکننگداان گه
انزیگگا ی خگگود از گگرآوند مصگگانج ت میگگط پیمگگان توسگگط صگگاحوکگگان ،میگگاان اعتمگگاد
شگگرکتکننگگداان گگه ازالعگگاتی کگگه صگگاحوکگگان گگه آنیگگا انائگگه مگگیکنگگد ،میگگاان دن
شرکتکننداان از خطری که از جانو صاحوکان متوجگه آنیگا اسگت ،میگاان اهمیتگی کگه
شرکتکننداان رای صاحوکان قائبند و ه،ت پرسه دیگر که ه زون مستلیم ا دن از
کان حسا رسی مر و است نا شامط میشود.
مرتبط ودن ا هدف :میاان مرتبط ودن آزمون ا هدف آن از دیداان شرکتکننگداان
رنسی میشود .هدف رنسی احتمال وجود اختالف معنگیدان میگان پاسگخهگای انائگهشگدن
توسط ارونهای شرکتکننگدن گه ایگن پرسگه اسگت کگه آیگا آزمگون مگوندنظر گا هگدف
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تعیین شدن رای آن مرتبط اسگت یگا خیگر .دن واقگع هگدف ایگن متغیگر ،رنسگی میگاان تعیگد
شرکتکننداان نسبت ه هدف تعیینشدن دن این پژوهه است .دین منظگون پرسشگنامهای
حاوی 5سئوال دن زیف لی رت (از  :1سیان مصالف ،تا  :10سیان موافگق) گا هگدف رنسگی
نظر کبی شرکتکننداان نسبت ه انتبا آزمون و هدف آن زراحگی مگیشگود (مونتیگگ،
 .)9010سئواالت این پرسشنامه ه اونهای زراحی شدن است تا از احتمال انائه پاسخ گدون
تعمق تا حد ام ان اجتناب شود؛ ه نحوی که رخگی سگئواالت مع گوس ی گدیگر زراحگی
شدناند.
دن این پژوهه ه زون عمدن دو نوع متغیر (وا سته و مستلط) تعیگین مگیشگود؛ از زریگق
تجایه و تحبیط متغیر وا سته ،ام ان یافتن پاسخها یا نانحطهایی رای مسئبه ایجاد مگیشگود.
گگا ایگگن توصگگیف ،متغیرهگگای " زگگرز ت ،گگر ( گگا دو عگگد) ،انزشهگگای اخالقگگی و همچنگگین

انحرافهای نفتانی ( ا دو عد)" متغیرهای از نوع مستلط هستند و متغیر "تردیگد حرفگهای"
متغیر وا سته است .مدل م،یومی نسم شدن دن نرم افاان  AMOSکه مبتی ر مگدل م،یگومی
پژوهه است دن ش ط  2انائهشدناست .دن این مدل اثر سگه ویژاگی میگم شصیگیتی زگرز
ت ،گگر( ،)MSانزشهگگای اخالقگگی( )MVو انحگگرافهگگای نفتگگانی ( )DBدن دو سگگطح
«انحرافهای میان فردی» ( )IDBو «انحرافهای سگازمانی» ( )ODBگر معیانهگای تردیگد
حرفگگهای ( )PSشگگامط انزیگگا ی خطگگر وجگگود تحریگگف ااهمیگگت دن گگرآوند صگگاحوکگگان
( ، )LMMانزیا ی احتمال اصال رآوند صاحوکان ( ، )LRAتعگداد دفعگات جسگتجوی
شواهد یشتر توسط حسا رس ( ،)NOSزمان صرفشدن رای رنسگی و جسگتجوی شگواهد
توسط حسا رس ( )TOSو زمان کبی صرفشدن گرای انجگام آزمگون ( )TTگا انایگه مگدل
معادالت ساختانی توضیح دادن شدناست.
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ش ط  .2مدل م،یومی نسمشدن دن نرم افاان AMOS

روش تجزيه و تحلیل دادهها
مرحبه اصبی پژوهه ا استصراج ازالعات از زر آزمگون توزیگع شگدن گین حسا رسگان آغگاز
میاردد .ا تدا ازالعات مندنج دن سایت زراحی شدن رای آزمون جمعآونی و سنس گا اسگت،ادن
از نرم افاان ( AMOSویرایه  )94معادالت ساختانی آن تعیین مگیشگود .دن ادامگه گا اسگت،ادن از
نرم افاان  SPSSانتبا ین متغیرهای پگژوهه گه کمگک آزمگونهگای آمگانی پانامتریگک -tدو
نمونگگه مسگگتلط ،آنگگالیا وانیگگانس یگگک زرفگگه ( ،)One-way ANOVAآنگگالیا کووانیگگانس
( ،)ANCOVAآنگگگگالیا وانیگگگگانس چنگگگگدمتغیرن ( ،)MANOVAکووانیگگگگانس چنگگگگدمتغیرن
( ،)MANCOVAضگگریو همبسگگتگی پیرسگگون و نارسگگیون چنداانگگه و همچنگگین آزمگگونهگگای
آمانی کروس ال -والیس فرضیهها ،موند رنسی قران میایرد.
دن این ت نیک ا است،ادن از رنسی ماتریسهای وانیانس-کووانیانس حاصط از دادنها
و مدل م،یومی پژوهه ،دنستی مدل موندنظر و معنا دانی انتبا ین عوامط رنسی شگد.
همچنین ا است،ادن از نوش تحبیط چنداروهی ،ام ان ملایسه این نوا ط دن ین ارونهگای
مت،اوت جنسیتی و ندنهای حرفهای فراهم اردید .ه عالون ،ا است،ادن از ایگن مگدل آمگانی
نمرنهای عامبی سازنهای موندنظر (آزمونهگا) گرای هگر فگرد دسگت آمگد و فرضگیههگای
پژوهه ا است،ادن از نوشهای مناسو آمانی آزمون شد.

پژوهههای کان ردی دن ااانشگری مالی ،شمانن 11

64

روايی و پايايی
دن این تحلیق ،نصست نوایی و پایایی ا اان جمعآونی ازالعات رنسی اردید .ا تدا گا
دننظر ارفتن نمونه ملدماتی شامط 20حسا رس ،از زریگق آزمگون آل،گای کرونبگای پایگایی
ا اانهای آزمون سنجیدن شد .ملدان ضریو آل،ای کرونبای یشتر از  0/7یانگر پایایی سگازن
موند نظر ود .دن محاسبه این ضگریو ،هگر دسگته پرسگه کگه دانای ااینگههگای همسگان و
مساوی ودند ،اید ه زون جدااانه آزمون میشدند (مثال پرسههای  5ااینگهای گا هگم و
سه ااینهای ا هم) .ترتیو اویهها (از نظر امتیاز سثاالت) دن ضگریو کرونبگای میگم نبگود،
چون این ضریو ر اساس وانیانس هر یک از پرسهها ،ه شر زیر محاسبه میشود:
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که دن آن  kمعرف تعگداد اویگههگا S 2 ،وانیگانس کگط نمگرنهگا و  si2وانیگانس نمگرات
مر و ه اویه شمانن iام است .نتیجه پایایی ا اانهای پژوهه دن جدول  1انائهشدناست.
جدول  .1رنسی پایایی سازنهای م،یومی
ملدان آل،ای کرونبای
تعداد سثاالت
نام سازن
12

0/25

آزمون نفتان انحرافی
-

انحرافهای میان فردی

7

0/25

-

انحرافهای سازمانی

19

0/27

آزمون انزشهای اخالقی

44

0/29

پرسشنامه تردید ذاتی

20

0/82

دن مرحبه عد ا است،ادن از نمونههگای جمگعآونی شگدن و نگرم افگاان  AMOSو ت نیگک مگدل
ندی معادالت ساختانی نوایی سازن این ا اانها ا دو نوی رد کبی موند رنسی قران ارفت:
نوی رد اول -تعیین شاخصهای نی ویی رازش :شاخصهایی که نشان مگیدهنگد یگک
مدل مشصص تا چه حد قادن ه ازتولید ماتریس کووانیانس ین متغیرهای شاخص است.
نوی رد دوم -تعیین نوایی سازن متغیرهای پنیان دن مدل اندازنایری :نوایی سازن نشگان
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میدهد مجموعه متغیرهای آش ان تا چه حد نمایندن واقعی سازن تئونی ی هستند کگه گرای
اندازنایری آنیا زراحی شدناست یا مجموعه متغیرهای آش ان تا چگه حگد مگنع سکننگدن
متغیر پنیان مر وزه هستند که رای اندازنایری آنیا دن نظر ارفته شدناست.
نتیجه مگدل تحبیگط عگامبی سگازنهگای نفتگان انحرافگی ( )DBو انزشهگای اخالقگی ( )MVدن
جدول  9انائه شدناست .ا توجه ه ملادیر مر گو گه شگاخصهگای نی گویی گرازش ،ایگن مگدل از
لحاظ همه شاخصهای نی ویی گرازش و گا توجگه گه دادنهگای ایگن پگژوهه دن سگطح خگوب و
حداقط قا ط قبولی قران داند .تنیا شاخیی که نشان میدهد این مگدل دانای گرازش خگو ی نیسگت،
ملدان  pدنآزمون کایدو است که دلیط آن میتواند حجم زیاد نمونه اشد و گه همگین دلیگط قا گط
اغماض است .همچنین رنسی معنادانی انهای عامبی (ضگرایو نارسگیونی) مگدل تحبیگط عگامبی
سازنهای نفتان انحرافی و انزشهای اخالقی نشان داد که تمام انهای عگامبی مطگر شگدن معنگادان
هستند و ملدان ان عامبی دن تمام سواالت یشتر از  0/50است.
جدول  .9شاخصهای نی ویی رازش مدل تحبیط عامبی سازنهای نفتان انحرافی و
انزشهای اخالقی
نفتان انحرافی
نوع شاخص نی ویی
رازش

انزشهای اخالقی

مقدار آماره (df) 2

شاخص نی ویی
رازش مشاهدن شدن

نتیجه

شاخص نی ویی
رازش مشاهدن شدن

نتیجه

)151(245/61

برازش خوب

)902(965/33

برازش خوب

 P-valueآزمون 2

>0/05

برازش نامناسب

0/07

برازش خوب

نسبت آماره  2به درجه آزادی

1/62

برازش خوب

1/07

برازش خوب

RMSEA

0/06

برازش مورد قبول

0/02

برازش خوب

)P(RMSEA<0.05

0/22

برازش خوب

0/99

برازش خوب

CFI

0/98

برازش خوب

0/99

برازش خوب

NNFI

0/98

برازش خوب

0/99

برازش خوب

GFI

0/88

برازش مورد قبول

0/88

برازش مورد قبول

AGFI

0/86

برازش مورد قبول

0/86

برازش مورد قبول
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آمار توصیفی
بررسی همگنی آزمودنیها

ه منظون رنسی همگنی آزمودنیها و ازالعات جمعیت شناختی پژوهه ،پرسشنامهای
متش ط از هشت سثال زراحی شد .همگنی آزمودنیها دن سه ارون آزمایشی ا اسگت،ادن از
معیانهایی مانند :دسته ندیهای مصتبف سنی آزمودنیها ( 91تا  20سال 21 ،تا  40سال41 ،
تا  50سال و  50سال ه اال) ،نوع جنسیت آنان (مرد و زن) ،سوا ق کانی ( 4تا  10سال11 ،
تا  15سال 16 ،تا  90سال و یه از  90سگال) ،تجر گه کگانی دن صگنعت پیمان گانی ( بگی/
خیر) ،محط خدمت ( صگه دولتگی /صگه خیوصگی)،اذناندن دونن آموزشگی دن زمینگه
حسا رسی پیمان انی ( بی /خیر) ،ملیاس محگیط کگان (مثسسگه کوچگک ،مثسسگه گانگ،
دانای نماینگگدای و سگگایر) و موقعیگگت شگگغبی فعبگگی آنگگان (حسگگا رس یگگا حسگگا رس انشگگد،
سرپرست یا سرپرست انشد ،مگدیر یگا شگریک حسا رسگی) سگنجیدن شگد .نتگایج حاصگط از
آزمون کای دو ت،اوت دنخیوص عوامط مصتبف مطر شدن دن ایگن پرسشگنامه گه شگر
جدول  2است.
جدول  .2جمعیت شناختی آزمودنیها
سن (سال)
کل

 21تا 30

 31تا 40

 41تا 50

بیشتر از 50

کل

تعداد

58

98

39

8

203

درصد

0/29

0/48

0/19

0/04

1/00

سابقه کار (سال)
کل

 4تا 10

 11تا 15

 16تا 20

بیشتر از 20

کل

تعداد

125

35

26

17

203

درصد

0/62

0/17

0/13

0/08

1

موسسه کوچک

موسسه بزرگ

دارای نمایندگی

سایر

کل

تعداد

75

98

7

23

203

درصد

0/37

0/48

0/03

0/11

1

حسابرس ارشد

سرپرست یا سرپرست

مدیر حسابرسی یا

یا حسابرس

ارشد حسابرسی

شریک حسابرسی

سایر

کل

تعداد

84

90

12

17

203

درصد

0/41

0/44

0/06

0/08

1

مقیاس محیط کار
(اسمی)
کل

موقعیت شغلی فعلی
(اسمی)
کل

جنسیت (اسمی)

زن

مرد

کل

تعداد

50

153

203

درصد

0/25

0/75

1

کل
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تجربه در پیمانکاری

بلی

خیر

کل

تعداد

178

25

203

درصد

%87/7

%12/3

%100

(اسمی)
کل

گذراندن دوره (اسمی)
کل

بلی

خیر

کل

تعداد

142

61

203

درصد

0/70

0/30

1

بخش دولتی

بخش خصوصی

کل

تعداد

79

124

203

درصد

0/39

0/61

1

مقیاس نوع محیط کار
(اسمی)
کل

67

ا توجه ه نتایج این جدول ،اختالف معنادانی میان نحون توزیع این عوامط دن میان سه
ارون آزمودنی مشاهدن نمیشود .از این نو ،نتایج دست آمدن تحت تأثیر عوامط مذکون
نبودن است و توزیع آزمودنیها دن سه ارون مصتبف ا توجه ه این عوامط ،توزیعی همگن
ودن است.
همگنی متغیرهای کنترلی آزمودنیها دن سه ارون
متغیرهگگای کنترلگگی دن ایگگن پگگژوهه شگگامط میگگاان مناسگگو گگودن آزمگگون از دیگگداان
آزمودنیها ،میاان انتبا آزمون ا هدف آن از دیداان آنان ،سطح استنبا آزمودنیهگا دن
آزمون و میاان تردید ذاتی حسا رسان ود .اثر دو متغیر کنترلی میاان مناسو گودن آزمگون
از دیداان آزمودنی ها و میاان انتبا آزمگون گا هگدف آن از دیگداان آنگان ،گا اسگت،ادن از
آزمگگون ناپگگانامتری کروس گ ال-والگگیس دن میگگان سگگه اگگرون رنسگگی شگگد .گگدین منظگگون
پرسشنامهای حاوی  11سئوال دن زیف لی رت (از  1تا  )10ا هدف رنسگی احسگاس کبگی
آزمودنیها نسبت ه آزمون و همچنین پرسشنامهای حاوی  5سئوال دن زیف لی گرت (از :1
سیان مصالف ،تا  :10سیان موافق) ا هدف رنسی نظر کبی آزمگودنیهگا نسگبت گه انتبگا
آزمون و هدف آن تییه اردیگد .گا توجگه گه نتگایج آزمگون کبمگواروف -اسگمیرنف کگه
ح ایت از عدم پیروی متغیرها از توزیعی نرمال دن ایگن صگه داشگت ،اسگت،ادن از آزمگون
ناپانامتری کروس ال-والیس مناسو تشصیص دادن شد .نتگایج آزمگون کروسگ ال -والگیس
نشان داد که اختالف معنادانی ین نظر آزمودنیها دن سه ارون مصتبگف دن مگوند مناسگو
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ودن آزمون و مرتبط ودن آزمون ا هدف آن وجود نداند (.)p<0/05
همچنین ه منظگون رنسگی سگومین متغیگر کنترلگی (سگطح اسگتنبا شگرکتکننگداان از
آزمون) ،پرسشنامه ای حاوی هشت سئوال زراحی شد که هر سئوال حاوی توصی،ی خرد و
کالن از یک فعط مشصص ود .ا تدا معنادانی اختالف تک تک مواند دن ین سه اگرون گا
است،ادن از آزمون کایدو رنسی و سنس میانگین نمرن کط سگطح اسگتنبا آزمگودنیهگا دن
سه ارون ا است،ادن از آزمون کروس ال-والیس محاسبه شد .نتیجه آزمون کگایدو نشگانگر
آن ود که دن تمامی مواند ،ت،اوت معنادانی ین نظر افراد ین ارونهای مصتبگف از لحگاظ

سطح استنبا وجگود داند ( .)p-value>0/05همچنگین نتگایج آزمگون کروسگ ال-والگیس
نشان داد که ت،اوت معنادانی ین میانگین امتیاز افراد دن سگه اگرون وجگود داند (p->0/05
 .)valueدن نتیجه می توان استنبا نمود که اللای نوع زرز ت ،ر ه ارونهای مصتبف منجر
ه ش طایری ت ،ر آزمودنیها دن ناستای ت ،ر اللاشدن اردیدن است.
دنخیوص متغیر کنترلی چیانم ،تردید ذاتی آزمودنیها ،ا تدا نرمال ودن این متغیگر گا
است،ادن از آزمون کبمگروف اسمیرنف رنسی شد .نتیجه این آزمون نشان داد که این متغیر
از توزیع نرمال انحراف معنادانی نداند ( .)p<0/05سنس نمرن تردید ذاتگی آزمگودنیهگا گا
است،ادن از آزمون تحبیط وانیانس موند رنسی قران ارفت .همچنگین گه منظگون اسگت،ادن از
آزمون  ،Fاید ا است،ادن از آزمون لوین را ری وانیانس ،نمرن تردید ذاتی دن این سه ارون
موند رنسی قران میارفت .نتیجه این آزمون نشان داد که را ری وانیانسها دن سه اگرون
رقران است .نتیجه آزمون تحبیط وانیانس نشانگر آن ود که ین میانگین نمرن تردیگد ذاتگی

آزمودنیها دن ین سه ارون اختالف معنادانی وجود نداند (.)p<0/05

متغیرهای توصیفکننده ترديد حرفهای آزمودنیها
میانگین نمرن متغیرهای تردید حرفهای آزمودنیها (تعداد جستجو ،زمان رنسگی ،زمگان
کبی ،احتمال تحریف و احتمال پیشنیاد) ا است،ادن از آزمون تحبیط وانیانس رنسگی شگد.
قبط از انجام این آزمون نرمال ودن متغیرها ا اسگت،ادن از آزمگون کبمگواروف -اسگمیرنف
رنسی شد .نتیجه رنسی ما ون حاکی از آن ود که هر پنج متغیر از توزیگع نرمگال انحگراف

معنادانی ندانند ( .)p<0/05همچنین رای این ه از آزمون  Fاست،ادن شود ،ایگد گا اسگت،ادن
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از آزمون لوین را ری وانیانس ،متغیرهای نمگرن تردیگد حرفگهای دن ایگن سگه اگرون مگوند
رنسی قران میارفت .نتیجه این آزمون نشان داد را ری وانیانسهای هر پنج متغیر دن سگه

ارون رقران است ( .)p<0/05نتیجه آزمون تحبیط وانیانس که گا هگدف رنسگی اخگتالف
میانگین متغیرهای تردید حرفهای دن ین سه اگرون انجگام شگد ،نشگان داد کگه گین میگانگین
متیغرهای تردید حرفهای (تردید موقعیت) دن ین سه ارون اخگتالف معنگادانی وجگود داند

( .)p>0/05همچنین رنسی ملادیر متغیرها نشان داد که گرای همگه متغیرهگا ،میگانگین نمگرن
مر و ه ارون تعملی یشتر از ارون کنترل و ارون کنتگرل (غیگر از زمگان رنسگی و زمگان
کبی) یشتر از ارون عمبگرا است .این نتیجه ا است،ادن از ش ط  4نیگا قا گط مشگاهدن اسگت.
البته دنخیگوص متغیگر زمگان رنسگی و زمگان کبگی گه دلیگط عگدم الگاام اگرون کنتگرل گه
مستندسازی ،ملایسه زمان ین دو ارون عمبگرا وکنترل منطلی نیست.
ش ط  .4ملایسه تغییرات متغیر وا سته دن ارونهای مصتبف
35.00
30.00
25.00

15.00

TOS

10.00

TT

5.00

LMM
LRA

میانگین

NOS

20.00

0.00

کنترل

عمل گرا

تعمقی

گروه های آزمایشی

نرمال بودن متغیرهای وابسته
ه منظون رنسی نرمال ودن پنج متغیر وا سگته دن هگر یگک از اگرونهگای آزمایشگی ،گا
توجه ه اال ودن حجم نمونه ،از آمانن  zحاصط از نسبت چگولگی و کشگیدای گه خطگای
معیان این رآوندارها و نمودان احتمال نرمال است،ادن شد .دن صگونتی کگه قگدن مطبگق ایگن
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آمانن از عدد  1/26یشتر نباشد ،میتوان پذیرفت متغیگر مگوندنظر از توزیگع نرمگال انحگراف
زیادی نداند .زبق نتایج دست آمدن ،ملدان آمانن  zمر و ه هر یک از متغیرهگای وا سگته
و دن هر یک از ارونها کمتر از ملدان  1/26ود .این نتیجه هگم دن مگوند میگاان چگولگی و
هم دن موند میاان کشیدای رقران ود .نا راین میتوان نتیجه ارفگت کگه توزیگع ایگن پگنج
متغیر از توزیع نرمال انحراف معنادانی نداند.
برابری واريانس و کوواريانس متغیرهای وابسته در سه گروه آزمايشی
است،ادن از آزمگونهگای پانامتریگک ماننگد تحبیگط وانیگانس یگکزرفگه ( )ANOVAو
همچنگگین تحبیگگط وانیگگانس چنگگدمتغیرن ( ،)MANOVAگگا پگگیه فگگرض را گگری وانیگگانس
متغیرهای وا سته دن ین سه ارون انجام شگد .ایگن پگیه فگرض گا اسگت،ادن از آزمگون لگوین
رنسی شد .ا توجه ه نتیجه آزمون لوین ،میتوان ا،ت که ین وانیانس متغیرهگای وا سگته

دن ین سه ارون آزمایشی اختالف معنادانی وجود نداند ( )p<0/05و را ری وانیگانسهگا
پذیرفته میشود.
همچنگگین پگگیه فگگرض میگگم دن آزمگگون تحبیگگط وانیگگانس چنگگدمتغیرن (،)MANOVA
را ری ماتریس کووانیانس مشاهدن شگدن دن گین سگه اگرون آزمایشگی اسگت .نگا گر نتیجگه
آزمون را ری کووانیانسها ا است،ادن از دستون  GLMدن نرم فاان  SPSSمیتوان ا،گت
که اختالف معنادانی ین ماتریس وانیانس کووانیانس پنج متغیر دن ین سگه اگرون وجگود

نداند (.)F=1/46 ،p<0/05

انتبا میان متغیرهای کم ی پژوهه (مناسو ودن آزمون ،مرتبط ودن ا هدف ،سگطح
استنبا و تردید ذاتی شرکتکننگداان) گا متغیرهگای وا سگته آنیگا (تعگداد جسگتجو ،زمگان
رنسی ،زمان کب ی ،احتمال تحریگف و احتمگال پیشگنیاد) گا اسگت،ادن از ضگریو همبسگتگی
پیرسون رنسی شگد .نتگایج آزمگون ضگریو همبسگتگی پیرسگون نشگان داد کگه انتبگا گین
متغیرهای کم ی و متغیرهای وا سته دن هر یک از اگرونهگا ،گه جگا دو حالگت مر گو گه
انتبا مناسو ودن آزمون ا تعداد جستجو دن اگرون تعملگی (ضگریو همبسگتگی پیرسگون
 0/94و  )p-value=0/04معنادان نمی اشد (.)p<0/05
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آزمون فرضیهها
دن فرضیه اول پژوهه عنوان شد که نوع زرز ت ،گر اثگری معنگادان گر تردیگد حرفگهای
حسا رسان داند .این فرضیه گه دو صگونت تگک متغیگرن و چنگدمتغیرن مگوند انزیگا ی قگران
ارفت .رای رنسی معنادانی اختالف میانگین هر یک از شاخصهای تردیگد حرفگهای دن
ین سه ارون آزمایشی از آزمون تحبیگط وانیگانس یگک زرفگه ( )ANOVAاسگت،ادن شگد.
پیه فرض این آزمون آمانی نرمال ودن دادنها و همچنین را ری وانیانسها است کگه دن
جدول  5خالصه نتیجه آنوای تکمتغیرن دن رنسی این فرضیه انائه شدناست .نتیجه آزمون
تحبیط وانیانس یکزرفه نشان داد که ین میانگین هر یک از شاخصهای تردیگد حرفگهای
دن ین سه ارون آزمایشی اختالف معنادانی رقران است ( .)p>0/05همچنین رنسی کبگی
این فرضیه ا است،ادن از آزمون تحیط وانیگانس چنگدمتغیرن نیگا انجگام شگد .گدین معنگی کگه
اختالف متغیر وا سته تردید حرفهای حسا رسان که خود شامط پنج متغیر است گا اسگت،ادن از
این آزمون سنجیدن شد .نتیجه ایگن آزمگون کگه گا اسگت،ادن از نوشهگای ،Pillais’ Trace
 Hotelling’s Trace ،Wilks’ Lambdaو  Roy’s Largest Rootانجگام شگدناسگت
نشان داد که اختالف معنادانی ین میانگین تردید حرفهای (چنگدمتغیرن) دن گین سگه اگرون
آزمایشی وجود داند ( .)p>0/05دن نیایت ،ا توجه ه نتایج آزمگونهگای تحبیگط وانیگانس
یک زرفه و چندمتغیرن ،فرضیه اول این پژوهه تأیید شد.

همچنین دنخیوص فرضیههای فرعی اول ،دوم و سوم ذیط فرضیه نصست پگژوهه ،گا
توجه ه نتیجه آزمون -tدو نمونه مستلط این نتایج دست آمد :ین میانگین تردیگد حرفگهای
حسا رسان ا زرز ت ،ر تعملی و حسا رسان ا زرز ت ،ر عمبگرا اخگتالف معنگادانی وجگود

داند ( )p>0/05و ا دن نظر ارفتن ملدان میانگینهای هر متغیر میتگوان نتیجگه ارفگت کگه
میانگین نمرن تردید حرفهای رای هر پنج متغیر دن ارون تعملی ه زگون معنگادانی از اگرون
عمگرا یشتر است .همچنین ،ین میانگین تردید حرفهای حسا رسان ا زگرز ت ،گر تعملگی و

حسا رسان دون دستونالعمط اختالف معنادانی وجود داند ( )p>0/05و گا دننظگر اگرفتن
ملدان میانگینهای هر متغیر میتوان نتیجه ارفت که میانگین نمرن تردید حرفهای گرای هگر
پنج متغیر دن ارون تعملی ه زون معنادانی از اگرون حسا رسگان گدون دسگتونالعمط یشگتر
است .هعالون ،ین میانگین متغیرهای زمان رنسی ،زمان کبی و احتمال تحریف حسا رسان
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گگا زگگرز ت ،گگر عمبگگگرا و حسا رسگگان گگدون دسگگتونالعمط اخگگتالف معنگگادانی وجگگود داند
( )p>0/05و ا دننظر ارفتن ملدان میانگینهای هر متغیر ،میتوان ا،ت که میگانگین نمگرن
زمان رنسی و زمان کبی دن ارون عمبگگرا گه زگون معنگادانی از اگرون حسا رسگان گدون
دستونالعمط یشتر است که دلیط آن عدم الاام ارون کنترل ه مستندسگازی اسگت؛ امگا گین
میانگین تعداد جستجو و احتمال پیشنیاد حسا رسان ا زرز ت ،ر عمبگرا و حسا رسان گدون
دستونالعمط اختالف معنادانی وجود نداند ( .)p<0/05هرچند دن همگه متغیرهگای مگذکون
نتایج ارون کنترل ش اکانهتر ودن است ،اما ت،اوت ه سطح معنادانی نرسگیدن اسگت .دلیگط

این امر میتواند تحمیط ان شناختی زیاد ه ارون عمبگرا ه دلیط الاام ه انائگه دالیگط گرای
هریک از جاییات و شواهد و همچنین نبود نویههایی اشد که حسا رسگان اگرون کنتگرل نا
ه سمت ت ،ر و تعمق دن شواهد میکشاند.
جدول  .4خالصه نتیجه تحبیط وانیانس یکزرفه دن رنسی فرضیه اول

تعداد
جستجو

زمان رنسی

زمان کبی

احتمال
تحریف

احتمال
پیشنیاد

مربعات خطا

درجه
آزادی

میانگین
مربعات خطا

ین ارونها

24/25

9

17/17

دنون ارونها

161/97

900

0/81

کط

125/69

909

ین ارونها

1209/18

9

651/02

دنون ارونها

2279/99

900

16/86

کط

4674/40

909

ین ارونها

5122/26

9

9566/28

دنون ارونها

12459/57

900

67/96

کط

18586/54

909

ین ارونها

66/59

9

22/96

دنون ارونها

251/28

900

1/76

کط

417/82

909

ین ارونها

64/67

9

29/24

دنون ارونها

621/59

900

2/46

کط

756/12

909

F

91/20

28/69

28/16

18/22

2/25

p-value

>0/05

>0/05

>0/05

>0/05

>0/05
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نتایج نشان داد که ت،اوت قا گط مالحظگهای دن میگاان تردیگد حرفگهای حسا رسگانی کگه
شواهد نا رحسو استنبا های سگطح پگایین رنسگی و مسگتند مگیکننگد و حسا رسگانی کگه
دستونالعمط مشصیی رای مستندسازی شگواهد دنیافگت نمگیکننگد وجگود نگداند .دن ایگن
موند ،شواهد مح می وجود داند مبنی ر این ه ارایه ه سازش ا صاحوکان ،حسگا رس
نا دن همان آغاز کان ه مرحبه اجرا واند مگیکنگد؛ امگا مستندسگازی شگواهد حسا رسگی گه
میاانی یشتر از آنچه مطر شد ،از تردید حرفهای پیشگیری نمینماید چرا که پیه از ایگن،
حسا رس گه مرحبگه اجگرا واند شگدن اسگت  .ایگن نتیجگه ،گر اهمیگت تغییگر شگیون رنسگی و
مستندسازی شواهد حسا رسی تأکید داند.
ه موجو دومین فرضیه پژوهه این اونه عنوان شد که انزشهای اخالقگی حسا رسگان
اثری معنادان ر تردید حرفهای آنان داند .این فرضیه ا است،ادن از آزمون ضریو همبسگتگی
پیرسون ه ت ،یک سه ارون (تعملی ،کنترل و عمبگرا) رنسی شد .خالصه نتایج حاصط از
رنسی فرضیه دوم دن جدول  6انائه شدناست .ا توجه ه ملدان ضریو همبسگتگی مر گو
ه نا طه ین انزشهای اخالقی و تردید حرفهای ،میتوان نتیجه ارفت کگه نا طگه گین ایگن
دو متغیر دن ین هر سه ارون و رای تمامی متغیرهای مر و گه تردیگد حرفگهای ،مسگتلیم و
معنادان است ()p>0/05؛ ه عبانتی ،چنانچه نمرن مر و گه انزش اخالقگی دن هگر یگک از
ارونها یشتر شود ،نمرن عوامط مر و ه تردید حرفهای فرد نیا یشگتر خواهگد شگد .از ایگن
نو ،فرضیه دوم پژوهه تأیید میشود.
جدول  .5رنسی نا طه ین انزشهای اخالقی حسا رسان و تردید حرفهای آنیا
گروه

تعداد

زمان

جستجو

بررسی

زمان کلی

احتمال
تحريف

احتمال پیشنهاد

تعملی

*0/22

*0/64

*0/65

*0/26

*0/22

کنترل

*0/79

*0/80

*0/72

*0/72

*0/67

عمبگرا

*

*

*

*

*

0/51

0/70

0/71

0/51

0/60

* ملدان  Pکوچ تر از  0/05است.

همچنین زبق فرضیه سوم این پژوهه ،اثر معنادانی انحرافهای نفتانی حسا رسگان گر
تردید حرفهای آنیا ا است،ادن از آزمون ضریو همبسگتگی پیرسگون گه ت ،یگک سگه اگرون
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رنسی شد (جدول  .)6ا توجه ه ملدان ضریو همبسگتگی ،مگیتگوان ا،گت نا طگه گین دو
متغیر انحرافهای نفتانی و تردید حرفهای دن ین هر سگه اگرون و گرای تمگامی متغیرهگای
مر و ه تردید حرفهای ( ه غیر از معیانهای عمب رد ش اکانه دن ارون کنتگرل) ،نا طگهای
مع وس و معنگادان اسگت .دلیگط عگدم معنگادانی نا طگه انحگرافهگای نفتگانی و معیانهگای
عمب رد ش اکانه دن ارون کنترل آن است کگه انحگرافهگای نفتگانی یشگتر گر معیانهگای
عمب رد ش اکانه تأثیراذان است تا ر معیانهای قضاوت ش اکانه.
جدول .6رنسی نا طه ین نفتانهای انحرافی حسا رسان و تردید حرفهای آنیا
تعداد

زمان

جستجو

بررسی

تعملی

*-0/27

*-0/28

*-0/22

کنترل

*

-0/29

*

-0/56

*

عمبگرا

*-0/45

*-0/52

گروه

احتمال

احتمال

تحريف

پیشنهاد

*-0/25

*-0/22

-0/55

-0/17

-0/90

*-0/60

*-0/60

*-0/40

زمان کلی

* ملدان  Pکوچ تر از  0/05است.

همچنین دنخیوص فرضیه فرعی اول ذیط فرضیه سوم پژوهه ،نتگایج آزمگون ضگریو
همبستگی پیرسون ه ت ،یک سه ارون نشان داد که نا طه ین انحگرافهگای میگان فگردی و
تردید حرفهای دن ین هر سه ارون و رای تمامی معیانهای تردید حرفهای ،ه غیر از انتبا
ین احتمال تحریف و انحرافهای فردی وانتبا ین احتمال پیشنیاد و انحرافهای فگردی
دن ارون کنترل ،انتبازی مع وس و معنادان است .ه عبانتی ،ه غیر از مواند ذکگرشگدن ،دن
صونتی که نمرن مر و ه انحرافهای فگردی دن هگر یگک از اگرونهگا یشگتر شگود ،نمگرن
عوامط تردید حرفهای فرد کمتر خواهد شد.
دنخیوص فرضگیه فرعگی دوم ذیگط فرضگیه سگوم پگژوهه نیگا نتگایج آزمگون ضگریو
همبستگی پیرسون ه ت ،یک سه ارون نشان داد کگه گین انحگرافهگای سگازمانی و تردیگد
حرفهای دن ین هر سه ارون و رای تمامی معیانهای تردید حرفهای ،ه غیگر از انتبگا گین
احتمال پیشگنیاد و انحگرافهگای سگازمانی و انتبگا گین احتمگال تحریگف و انحگرافهگای
سازمانی دن ارون کنترل ،انتبازی مع وس و معنگادان اسگت .گه عبگانتی ،گه غیگر از مگواند
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ذکرشدن ،دن صونتی که نمرن مر و ه انحرافهای سازمانی دن هر یک از ارونهگا یشگتر
شود ،نمرن عوامط تردید حرفهای فرد کمتر خواهد شد.ش ط  5مدل م،یگومی ایگن پگژوهه
نا همران ا انهای عامبی استانداند نشان میدهد.
ش ط  .5مدل م،یومی اجرا شدن ه همران انهای عامبی استانداند

بحث و نتیجهگیری
دن این پژوهه مسأله اصبی آن ود که مشصص شود سه ویژای شصییتی میگم حسا رسگان
شامط نوع زرز ت ،ر ،انزشهای اخالقی و انحراف هگای نفتگانی ،چگه تگأثیری گر میگاان تردیگد
حرفهای آنیا داند .ا توجگه گه تگأثیر ویژاگیهگای فگردی و نوانشگناختی گر قضگاوت حرفگهای
حسا رسان که دن پژوهههای پیشین ه اثبات نسیدن ود ،لگاوم انجگام پژوهشگی کگه گه رنسگی
جنبههای مصتبف م تو تردیدارایی ا هدف افاایه تردیگد حرفگهای دن حسا رسگان مسگتلط و
یبود قضاوت حرفهای آنان نردازد ،یه از پیه احساس میشگد .از ایگن نو و گا دن نظراگرفتن
اد یات موضوعی این پژوهه و مطالعات پیشین ،آزمون عوامط شصییتی مگثثر گر سگطح تردیگد
حرفه ای حسا رسان ه عنوان هدف اصبی ایگن پگژوهه دن نظگر ارفتگه شگد .دن ایگن ناسگتا ا تگدا
اد یات موضوعی و پژوهههای انجام شدن دن این خیوص مطالعه شد .ر ایگن اسگاس مشگصص
شد که عوامبی مانند نوع زرز ت ،ر حسگا رس (نبسگون9002،؛ اگالویتان و یگر ،)1222 ،نعایگت
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انزشهای اخالقی از سوی وی (جونا و هم انان9002 ،؛ نبسگون )9002 ،و عگدم وجگود نفتگان
انحرافی دن حسا رس هنگام اجرای کان حسا رسی ( یالی و هم انان9001 ،؛ اندنسگون و ولگف،
 ،)9009از جمبه میمترین عوامط شصییتی هستند که اید اثر آنیا گر تردیگد حرفگهای حسگا رس
موند رنسی قران ایرد.
نتایج این پژوهه دن مجموع نشان می دهد که نوع زرز ت ،گر حسا رسگان (تعملگی و
عمبگرا) ر سطح تردید حرفه ای آنان اثراذان است .این نتایج مثید نتایج مطالعات پیشین
است که ه موجو آنیا دن مجموع این اونه عنوان میشود کگه اسگت،ادن از اسگتنبا هگای
سطح اال که کبی نگر ،سادن و ساختانمند هستند و موجو افاایه فاصبه نوانی میشوند،
فرد نا قادن مگی سگازد ازالعگات نا کبگی تگر دن نظگر گیگرد؛ دن نتیجگه ،گی زرفگی وی دن
پردازش ازالعات افاایه و تردید حرفه ای وی یبود می یا د (تگروو و لیبگرمن)9002 ،؛
اما است،ادن از استنبا های سطح پایین کگه گر جائیگات و جنبگه هگای خاصگی از ازالعگات
متمرکا است و موجو کاهه فاصبه نوانی می اگردد ،مگی توانگد گه گان شگناختی زیگاد،
پردازش مستلیم و سگوایرانه ازالعگات یانجامگد کگه ایگن امگر از اعمگال تردیگد حرفگهای
مناسگگو جبگگوایری مگگیکنگگد (فوجیت گا و هم گگانان9006 ،؛ کگگوهن و هم گگانان.) 9015 ،
همچنین مشصص شد که انزش های اخالقگی حسا رسگان اثگر معنگادانی گر میگاان تردیگد
حرفه ای آنان داند .نتایج حاصط از آزمون پنج معیان تردید حرفهای دن میان سه اگرون گا
اللگگای زگگرز ت ،گگر تعملگگی ،عمبگگگرا و فاقگگد دسگگتونالعمط اگگوان آن گگود ک گه نا طگگه گگین
انزش های اخالقی و تردید حرفه ای دن ین هر سه ارون و رای تمامی متغیرهگای مر گو
ه تردید حرفه ای ،نا طه ای مستلیم و معنادان است .ه عبگانتی ،دنصگونت افگاایه نمگرن
مر و ه انزش های اخالقی دن هر یک از این سه ارون ،نمرن مر گو گه عوامگط تردیگد
حرفه ای اف راد نیا افاایه می یا د .این نتایج دن ناستای نتیجه پژوهه انجگام شگدن توسگط
نبسون ( ) 9002است و اگواهی اسگت گر ایگن ادعگا کگه تردیگد حرفگه ای از ویژاگیهگای
شصییتی فرد (مانند انزش های اخالقی) تأثیر میپذیرد.
همان زون که دن مطالعات پیشین ا،ته شد ،انحرافهگای نفتگانی حسا رسگان مگیتوانگد
عواقبی مانند فلدان تردید حرفهای مناسگو ،ناکگامیهگای حسا رسگی و ادعاهگایی حگاکی از
اجرای نامناسو حسا رسگی نا دن پگی داشگته اشگد ( یالگی و هم گانان9001 ،؛ اندنسگون و
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ولف .)9009 ،نتایج این پژوهه نشان داد که انحرافهای نفتانی حسا رسان اثری معنگادان
ر میاان تردید حرفهای آنان داند .دن واقع ا آزمون اثر انحرافهای نفتانی حسا رسگان دن
دو عد مصتبف انحرافهای میان فردی و انحرافهای سازمانی دن ین سگه اگرون گا اللگای
زرز ت ،ر تعملی ،عمبگرا و فاقد دستونالعمط ،ر تردید حرفهای آنان مشگصص شگد کگه گه
غیر از انتبا ین احتمال پیشنیاد و احتمال تحریف ا متغیگر انحگرافهگای فگردی دن اگرون
کنترل ،نا طه ین انحرافهای میان فردی و تردیگد حرفگهای دن گین هگر سگه اگرون و گرای
تمامی متغیرهای مر و ه تردید حرفهای ،نا طهای مع وس و معنادان است .ه عبگانتی ،گه
غیر از مواند ذکرشدن ،دنصونت افاایه نمرن مر و ه انحگرافهگای میگان فگردی دن هگر
یک از این سه ارون ،نمرن مر و ه عوامط تردید حرفهای کاهه مییا د .همچنین رنسی
نا طه انحرافهای سازمانی و تردید حرفهای که ا توجه ه ملدان ضگریو همبسگتگی انجگام
شدن ود ،نشان داد که ه غیر از انتبا میان احتمال تحریف و انحرافهای فردی دن اگرون
کنترل و انتبا میان احتمال پیشنیاد و انحگرافهگای فگردی دن اگرون کنتگرل و نیگا غیگر از
انتبا ین احتمال پیشنیاد و احتمال تحریف ا متغیر انحرافهای سازمانی دن ارون کنترل،
نا طه ین این دو متغیر دن ین هر سه ارون و رای سایر متغیرهای تردید حرفگهای ،نا طگهای
مع وس و معنادان است .ه عبانتی ،ه غیر از مواند ذکرشدن ،ا افاایه میاان انحگرافهگای
سازمانی دن هر یک از ارونها ،میاان تردید حرفهای کاهه مییا د.
دن نیایت میتوان نتیجه ارفت که زرز ت ،ر و انحرافهای نفتانی ه ترتیو میمتگرین
متغیرهای اثراذان ر معیانهگای سگنجه عمب گرد شگ اکانه تردیگد حرفگه ای (مگدت زمگان
رنسی ،تعگداد جسگتجو و زمگان کبگی صگرفشگدن گرای انجگام آزمگون) هسگتند .همچنگین
انزشهای اخالقی نیا میمترین متغیر اثراذان ر معیانهای سنجه قضاوت ش اکانه تردیگد
حرفه ای (خطر وجود تحریف ااهمیت دن رآوند صگاحو کگان و انزیگا ی احتمگال اصگال
رآوند وی) است.
ایگن پگگژوهه ادامگه پگگژوهه هگگانت ( )9010دنخیگوص تردیگگد حرفگهای «حالگگت» یگگا
«موقعیت» است .ا رقرانی پیوند میان تردید حرفهای و زرز ت ،ر ،نشان دادن شد که تردیگد
حرفهای موقعیت می تواند ا استمران مرحبه تعمق افاایه یا د .حسا رسانی کگه دن پگژوهه
فوق مشانکت نمودند ،از لحاظ ویژایهای شصییتی یگا تردیگد حرفگهای ذاتگی چنگدان گا
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ی دیگر ت،اوت نداشتند؛ نگا راین گر مبنگای نظگر هگانت ( ،)9010ت،گاوت دن میگاان تردیگد
حرفهای شرکتکننداان اید ه دلیط ت،اوت دن میاان تردید حرفهای موقعیگت آنگان اشگد.
نتایج نشان میدهد که تردید حرفهای موقعیت مگیتوانگد از زریگق عوامگط مصگتص گه کگان
حسا رسی تغییر کند.
نتایج این پژوهه نشان داد که ت،اوت میمی دن میاان تردیگد حرفگهای حسا رسگانی کگه
شواهد نا رحسو استنبا های سطح پگایین رنسگی و مسگتند مگیکننگد گا حسا رسگانی کگه
دستونالعمطهایی نا مبنی ر مستندسازی شواهد دنیافگت نمگیکننگد ،وجگود نگداند .دن ایگن
موند ،شواهد مح می وجود داند مبنی ر این ه ارایه ه سازش ا صاحوکان ،حسگا رس
نا دن همان آغاز کان ه مرحبه اجرا واند مگیکنگد؛ امگا مستندسگازی شگواهد حسا رسگی گه
میاانی یشتر از آنچه مطر شد از تردید حرفهای پیشگیری نمینماید چراکگه پگیه از ایگن،
حسگگا رس گگه مرحبگگه اجگگرا واند شگگدناسگگت .ایگگن نتیجگگه ،گگر اهمیگگت تغییگگر شگگیون رنسگگی و
مستندسازی شواهد حسا رسی تأکید داند.
گگه زگگون کبگگی ،نتگگایج ایگگن پگگژوهه مگگیتوانگگد گگرای تگگدوینکننگگداان اسگگتانداندها،
تنظیمکننداان ملرنات ،مجریان حسا رسی و اساتید دانشگان سودمند اشد .دن این پگژوهه
نشان دادنشد که حسا رسان اید زبق استانداندهای کنونی حسا رسی ،شگواهد نا گا ت،اسگیر
کبی نگر رنسگی کننگد (هیئگت نظگانت گر حسگا دانی شگرکتهگای سگیامی عگام.)9004 ،

همچنین این نتایج میتواند رای افرادی م،ید واقع شود که ه دنبال ایجاد مگدلی از قضگاوت
رای انزیا ی رآوندهای پیچیدن هستند.
محدوديتها و پیشنهادها
همان زگون کگه پیشگتر اشگانن شگد ،دادنهگای ایگن پگژوهه از زریگق راگاانی آزمگون
ال ترونی ی اردآونی شد .ه دلیط آن ه آزمون این پژوهه ه صگونت مشگانکت آنالیگن
شرکتکننداان زراحی شدن ود ،داوزببان می ایست دن وهبه نصست ه اینترنت مناسگو و
دون وق،ه دسترسی می داشتند .از ایگن نو ایگن احتمگال وجگود داشگت کگه شصیگی واجگد
شرایط و ناغو ه شرکت دن آزمون ،ه دلیط عدم دسترسی ه ام انات ذکرشگدن نتوانگد دن
آزمون شگرکت کنگد .همچنگین شگرکت دن ایگن آزمگون مسگتبام آشگنایی کگافی و مناسگو
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آزمگگودنیهگگا گگا فضگگای مجگگازی گگود .دن نتیجگگه ،ایگگن احتمگگال وجگگود داشگگت کگگه رخگگی
آزمودنی های واجد شرایط شرکت دن آزمون ،نتواننگد گه دلیگط شگرایط سگنی خگود و عگدم
آشنایی کافی ا فضای مجازی دن آزمون شرکتکنند.
ی ی از ارونهای مشانکتکنندن دن این پژوهه اروهی ود که مبام گه مستندسگازی
شواهد نبود (ارون کنترل) .عدم مستندسازی شواهد توسط این اگرون و ت،گاوت ایجادشگدن
دن زر آزمون موجو شد تا ملایسه آزمگودنیهگا دن ایگن اگرون گا آزمگودنیهگا دن سگایر
ارونها ،هویژن ر حسو کط زمان صرفشدن رای انجام آزمون ،ا دشگوانی همگران شگود.
ه عالون ،نظرات انزشمندی که میتوانست دن خانههگای تعبیگهشگدن گرای آزمگودنیهگا دن
موقعیت عدم الاام ه مستندسازی همران ا دستونالعمطهایی رای ح،ظ کنترل واند شود ،از
دست نفت.
دن صشی از این پژوهه ،اثر نفتان انحرافی حسا رسان گر سگطح تردیگد حرفگهای آنگان
موند رنسی قران ارفت .دین منظون از چک لیست رنسی انحگرافهگای نفتگانی کگه دن
دو سطح انحرافهای میان فردی و انحرافهای سگازمانی توسگط نگت و نا ینسگون ()9000
زراحی شدن است ،است،ادن شد .ا توجگه گه این گه نتگایج ایگن پگژوهه نشگان داد کگه نفتگان
انحرافی ر معیانهای عمب رد ش اکانه دن تردید حرفهای اثراذانتر است تا گر پانامترهگای
قضاوت ش اکانه ،لذا ه نظر مینسد انجام رخی تعدیالت دن این چک لیست ا توجگه گه
فضای حرفهای حاکم ر کشون ضرونی اشد.
نتایج این پژوهه نشان داد که انائه دسگتونالعمطهگای مستندسگازی مگیتوانگد منجگر گه
زوالنیتر شدن مرحبه تعمق و افاایه تردید حرفه ای شگود .دن ایگن پگژوهه دسگتونالعمط
مستندسازی دن سطحی کبی انائه شد .از زرفی مشصص شد که مستندسازی مبتنی ر ت ،گر
جایینگر منجر ه کاهه سطح تردیگد حرفگهای مگیشگود .از ایگن نو پیشگنیاد مگیشگود دن
پژوهههای آتی اثر ناشی از سایر دستونالعمطهای مستندسازی موجود دن حرفه حسا رسی
نظیر مستندسازی رنامهنیای ،نیسک ،آزمونهگای کنتگرل ،آزمگونهگای محتگوا و غیگرن گر
سطح تردید حرفهای نیا رنسی شود.
دن این پژوهه اثر زگرز ت ،گر گر سگطح تردیگد حرفگهای از زریگق مستندسگازی مگوند
رنسی قران ارفت .انجام پژوهههای آتی میتواند تالشی دن جیت شناسگایی زگرز ت ،گر
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از زریق سایر نوشها ،ه جا نوش مطر شدن دن این پژوهه محسوب اردد .گرای مثگال،
میتوان مطالعهای نا زراحی نمود که از تحبیط پروت ط کالمی رای کمک ه اندازنایگری
سطح زرز ت ،ر شرکتکننداان دن هر مرحبه از ت بیگف آزمگون کمگک نمایگد .ایگن نگوع
تحبیط ،میتواند دن شناسایی زمانها ی خاص تغییگر زگرز ت ،گر افگراد انزشگمند اشگد و گه
شناسایی تغییر دن قضاوت و عمب رد آنان هنگام تغییر زرز ت ،ر کمک نماید.
دن نیایت این ه این موضوع که آیا میاان تردید حرفهای دن مرحبگه تعمگق ،دن مگوقعیتی
که افاایه تردید حرفهای نا نمیزببد نیا افاایه مییا د یا خیگر ،مگیتوانگد مگوند آزمگون
قران ایرد .رای مثال ،افگاایه قضگاوتهگا و عمب ردهگای شگ اکانه دن موقعیگتهگایی کگه
رآوند صاحوکان منی،انه است ،میتواند دن پژوهههای آتی رنسی شود .ااگر افگاایه
میاان تردید حرفهای دن مرحبه تعمق هم سطح ا افاایشی که دن این پگژوهه گه آن اشگانن
شد اشد ،میتوان مرحبه تعمق نا ناکانآمد تبلی نمود.
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